
Acord per a l'aprovació 
del pressupost 2022



Ingressos 



Modificació de l’IBI

• Increment de l’IBI per a grans 
superfícies I entitats bancàries.

• Penalització dels pisos buits.



Bonificacions IBI

• Per a famílies nombroses, famílies 
monoparentals.

• Per a majors de 65 anys.

• Pel petit comerç, restauració, etc.



Tarifació social

• Ampliar la tarifació social 
a altres taxes municipals.



Despeses
PRIORITATS
DE CIUTAT



Protecció social
• Completar la plantilla dels serveis socials.

• Concretar els serveis i ajuts necessaris 
actualitzant els llindars actuals 
que hi donen accés.

• Incrementar en 100.000 € 
l'aportació municipal 
al consorci Badalona Sud.

• Pla específic pel territori.



Habitatge 
• Destinar 860.000€ a la OLH.

• Pla d'habitatge.

• Inversió en habitatge 
de 8.000.000 €.



Educació 
• Suport al lleure educatiu: casals I 

extraescolars.

• 1.300.000 € pel manteniment ordinari 
de les escoles I 4.000.000 € d'inversió 
per implementar un pla de xoc.

• Calendari de construccions de Ventós 
Mir,  Badalona Port, institut La Riera 



Feminismes 

• 100.000€ per posar en 
funcionament el SAI

• 50.000€ per projectes feminització 
com el camí lila



Equipaments
públics

• Pla de xoc I intervenció en tots 
els equipaments públics.

• Cobrir 5 pistes esportives.

• Elaboració del pla d'equipaments.



Governança
 

• Creació de la oficina municipal de projectes estratègics
• Creació de la oficina pressupostària
• Elaboració del pla estratègic de subvencions 
• Incorporació de clàusules socials a la contractació 
• Desenvolupar els acords de la comissió de modernització 

dotar-la de 200.000€
• Municipalització de serveis



Execució de 
pressupostos 



Seguiment i rendiment 
de comptes

• Comissió de seguiment del 
pressupost municipal.

• Espai web específic pel 
seguiment del pressupost.

• Convocar tots els Consell de 
la ciutat durant el mes de 
setembre.

• Convocar al consell de ciutat 
el mes d'octubre.
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